Szüreti mulatság
Erre gyere rózsám, nincsen sár
Nincsen az ajtómon semmi zár
Kinyílik az ajtó magától
A szeretőm gyönge karjától.
Piros bagi bíró udvarába
Leesett a kalapom a sárba
Leesett a kalapom a sárba
Gyere rózsám vedd fel a kalapom
Szüret után te leszel a párom
Szüret után te leszel a párom

Barna legény ha kimegy a határba
Estére a fertály földet kiszántja
Olyan büszkén forgatja az ostorát a jeges ostorát
Két karjával öleli a babáját

Szép a páva, mer’ aranyos a tolla
Most vagyok a szeretőmmel haragba
Azt is tudom miért van a hargja
Mer’ az anyja gazdagabbat akarna

Közhírré tétetik!

Piros bagon kidobolta a bíró
Rózsafával tüzel a szolgabíró
Én is fogok rózsafával tüzelni
Fog még engem ki elhagyott szeretni

Értesítjük a falunka lakosságát, apraját és nagyját,
hogy ma délután 6 órakkor szüreti mulatságot
tartunk Könczöl Andris kocsmájában. Két pengő a
belépő ára, a muzsikát a bagi zenekar szolgáltatja.
Szeretettel vár mindenkit a rendezőség!

Este későn ragyognak a csillagok
Barna legény a faluba csavarog
Olyan szépen beüzen egy kislánynak
Jöjj ki hozzám majd meghalok utánnad

Ősszel érik babám a fekete szőlő
Te voltál az igazi szerető
Bocsásd meg, ha vala, valaha vétettem
Ellenedre babám rosszat cselekedtem
Kinek varrod babám azt a jegyzsebkendőt
Néked varrom, hogy legyél szeretőm
Négy sarkába négy szál szagos rozmaringot
Közepébe babám, hogy a tied vagyok

Három fehér szőlőtőke, három fekete
Dicsértessék az Úr Jézus drága szent neve
Ó Mária szűzanyánk! Te légy nékünk patrónánk!
Uram jézus, segíts meg, hogy e kis bort igyuk meg.

Barna kislány ha bemegy a kocsmába
Vasalt szoknya csak úgy száguld utána
Pántlika a hajába, a hajába a hosszú hajába
Sok legénynek fáj a szíve utána

12, 13, 14, barna legény ilyen későn hová mégy?
Elmegyek én hű szeretőt keresni
Ily csalfával nem érdemes beszélni
Kinek muzsikálnak nékem a kocsmában
Ha az én szeretőm nincsen a mulatságban
Ha az én szeretőm itt lehetett volna
Bagnak falujában párom csak ő volna
Istenem, Istenem, édes jó Istenem
Mikor lesz már nékem szép szabad életem?
Akkor lesz énnékem szép szabad életem
Mikor a babámat kedvemre ölelem
Nincs édesebb a fekete szőlőnél
Nincs kedvesebb az első szeretőnél
Mer’ az első igazán tud szeretni
A másikért de sokat kell szenvedni
Fényes csillag jaj de sűrűn utazol
Nem láttad-e a rózsámat valahol
Láttam bizony én a váci fegyházba
Csikót lopott azért vagyon bézárva
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Egy szombaton este kinyitom az ablakot
Onnan nézem a sok fényes csillagot
Ahány fényes csillag ragyog az égen
Annyi páros csóktól maradtam el a héten
Egy vasárnap reggel kimegyek a kiskertbe
Két virágot szakajtok a kezembe
Párosával szakajtom a virágot
Én is párosával csókolom a babámot
Piros bagi bíró szőlejében
Megérett a ropogós cseresznye
Olyan piros mint a lecseppent vér
Meghalok a régi szeretőmér’
Olyan legény akart hozzám járni
Ki az ajtót nem tudja bezárni
Megtanulja, lesz még rá ideje
Három évig leszek szeretője
Ez a kislány halálig tagadja
Hogy ő nem volt sehol az éjszaka
Elárulja a csipkés szoknya alja
Babájának a két ölelő karja

Piros bagi bíró szőlejében
Megérett a ropogós cseresznye
Olyan piros mint a lecseppent vér
Meghalok a régi szeretőmért
Olyan legény akart hozzám járni
Ki az ajtót nem tudja bezárni
Megtanulja, lesz még rá ideje
Három évig leszek szeretője
Egy vasárnap reggel kimegyek a kiskertbe
Két virágot szakajtok a kezembe
Párosával szakajtom a virágot
Én is párosával csókolom a babámot
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